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ข้อบังคบับริษัทที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี  (4) เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั   

 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือ
หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าร้อยละสิบ(10)ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้ภายในส่ีสิบหา้(45)วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ือหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถ้ือหุ้นคนอี่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้า(45)วนันับแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 39 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าวและ จัดส่งใหผู้ถ้ือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามารถจัดประชุมได ้ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้งของ
ส านกังานใหญ่ หรือที่อื่นใดกต็าม แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

 

ขอ้ 39. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก  าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้ร้องขอการประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นดัประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุน้เองนั้นไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ 
 

 ขอ้ 40. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีตวัประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึง
ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 
 

 ขอ้ 43. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีที่ผ่านมา 



 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 
  (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก  าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 
  (6) กิจการอื่น ๆ 
การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 41. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัที่และลายมือช่ือของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ และเป็นไปตาม
แบบทีน่ายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉันทะน้ี จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม
ก่อนผูรั้บมอบฉันทะเขา้ประชุม 

 

ขอ้ 42. มติของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ใหถ้ือเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือ

หุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ    บางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น
โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก  าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

หรือหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ์ื่นใด ที่อาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษทั 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้ 19. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและจะตอ้งเป็นผูมี้ คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

ขอ้ 20. ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียงตามจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

(2) ผูถ้ือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธาน
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
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ขอ้ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะ

แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีจะออกตาม
วาระน้ีอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้

 

การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ 
 ขอ้ 35. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน   
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้
และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรั้บเบ้ียเลี้ยง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
 ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการใน
อนัที่จะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
 

การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร 
ขอ้ 47. หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
เงินปันผลใหจ่้ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั   
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือนนับแต่วนัที่ประชุมผูถ้ือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี

ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
 

ขอ้ 48. บริษทัจะตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินส ารองที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง
อยา่งอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้

 
 


